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OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem 
zmieniające dyrektywę 2007/46//WE
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alojz Peterle
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy dążyć do zwiększenia udziału 
pojazdów przyjaznych dla środowiska 
naturalnego w sektorze transportowym i 
podjąć dodatkowe starania, aby 
wprowadzić większą liczbę takich 
pojazdów na rynek. Wprowadzenie 
pojazdów napędzanych paliwami 
alternatywnymi może znacznie poprawić 
jakość powietrza w miastach.

(4) Należy dążyć do zwiększenia udziału 
pojazdów przyjaznych dla środowiska 
naturalnego w sektorze transportowym i 
podjąć dodatkowe starania, aby 
wprowadzić większą liczbę takich 
pojazdów na rynek. Wprowadzenie 
pojazdów napędzanych paliwami 
alternatywnymi może znacznie poprawić 
jakość powietrza w miastach, a w związku 
z tym również stan zdrowia publicznego.

Uzasadnienie

Ważną rzeczą jest podkreślenie również poprawy zdrowia publicznego, którą można osiągnąć 
poprzez wprowadzenie pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W sprawozdaniu końcowym CARS21 
(„Konkurencyjny system regulacji rynku 
samochodowego dla XXI wieku”)1

stwierdzono, że „w stosownych 
przypadkach należy utrzymać działania 
zmierzające do zwiększenia 
międzynarodowej harmonizacji 
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rozporządzeń dotyczących pojazdów 
silnikowych w celu zaangażowania 
kluczowych rynków motoryzacyjnych i 
rozszerzenia harmonizacji na obszary 
dotychczas nią nieobjęte, zwłaszcza w 
ramach umów EKG ONZ z roku 1958 i 
1998”. Zgodnie z powyższym zaleceniem 
Komisja powinna pod auspicjami EKG 
ONZ nadal popierać opracowywanie 
ujednoliconych w skali międzynarodowej 
wymogów dotyczących pojazdów 
silnikowych. W szczególności, jeśli 
przyjęta zostanie ogólna regulacja 
techniczna w sprawie pojazdów 
napędzanych wodorem i ogniwami 
paliwowymi, Komisja powinna rozważyć 
możliwość dostosowania wymogów 
niniejszego rozporządzenia do wymogów 
tej regulacji.
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W celu ułatwienia wprowadzania na 
rynek pojazdów napędzanych wodorem w 
krajach, w których istnieje dobra 
infrastruktura gazu ziemnego, jako paliwo 
przejściowe mogłyby być wykorzystywane 
mieszaniny wodoru. W związku z tym 
Komisja powinna opracować wymogi 
stosowania mieszanin wodoru i gazu 
ziemnego/biometanu, zwłaszcza stosunek 
ilościowy wodoru i gazu, uwzględniające 
możliwości techniczne i korzyści dla 
środowiska.

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Pojazdy napędzane paliwem 
wodorowym powinny być w przyszłości 
napędzane czystym wodorem 
wytwarzanym w miarę możliwości z 
odnawialnych źródeł energii. Pojazdy 
wykorzystujące jako paliwo mieszaninę 
wodoru i gazu ziemnego/biometanu 
powinny stanowić jedynie technologię
przejściową.

Uzasadnienie

Przy spalaniu gaz ziemny powoduje emisje zanieczyszczeń, w związku z tym stanowi on 
jedynie technologię przejściową.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Pojazdy z napędem wodorowym będą 
mogły odnieść sukces na rynku tylko 
wtedy, gdy w Europie będzie istniała 
odpowiednia, znormalizowana 
infrastruktura zaopatrzenia w paliwo. 
Komisja powinna zbadać stosowne środki 
w celu wsparcia znormalizowanego 
systemu napełniania dla 
ogólnoeuropejskiej sieci stacji paliw dla 
pojazdów napędzanych wodorem.

Uzasadnienie

W przypadku stacji dystrybucji gazu ziemnego istnieje problem różnic w funkcjonowaniu 
systemów napełniania w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego przy budowie 
stacji zajmujących się dystrybucją paliwa wodorowego należy od samego początku dbać o to, 
aby pojazdy napędzane paliwem wodorowym w całej Europie podlegały takiemu samemu 
systemowi napełniania.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „pojazd napędzany wodorem” oznacza 
każdy pojazd silnikowy wykorzystujący 
czysty wodór lub mieszaninę wodoru i 
gazu ziemnego jako paliwo napędzające 
pojazd;

1) „pojazd napędzany wodorem” oznacza 
każdy pojazd silnikowy wykorzystujący 
wodór jako paliwo napędzające pojazd;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dopuszcza się zastosowanie mieszaniny 
wodoru gazowego i gazu ziemnego jako 
paliwa.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana ta jest niezbędna w wyniku zmiany w art. 3 definicji pojazdów wykorzystujących jako 
paliwo wodór.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dopuszcza się zastosowanie mieszaniny 
wodoru gazowego i gazu ziemnego jako 
paliwa.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana ta jest niezbędna w wyniku zmiany w art. 3 definicji pojazdów wykorzystujących jako 
paliwo wodór.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b) – tiret - pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stosowanie czystego wodoru lub 
mieszaniny wodoru i gazu 
ziemnego/biometanu;
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